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VOし・ I NOVEMBRO 1920 NO. S

Batalo por Libereco
Homo estas batalema vi va! 〇. Historio de la homaro

estas la historio de batalad〇・

Fenomeno de la batalo plej fundamenta estas la batalo 
inter la homamas〇・ En primitiva socio mortfurioza batalado 
estis farata por akiro de manĝadoj kaj pro sekspasio, sed 
nun, en civilizacia socio ĝ-i estas farata, por ke la homoj 
forrabadu frukton de laboro de aliaj homoj・

Krueleco de tiu ĉi batalado inter la homamaso estas 
pli granda ol tiu de tigro kaj leono, kiuj estas rigardataj 
kiel simbolo de la batalo・ Tiuj teruraj bestoj, efektive,, 
estas kruelaj kontraŭ alispecaj bestoj, sed ili ĝuadas pacon 
inter si.

Ĉu la homoj estas pli kruelaj ol la tigroj kaj la leonoj ? 
Ne, ni trovas, ke la komplika batalo inter la homoj, kvan
kam gi estas farata senkonscie, ĉiam estas t enata de delikata 
kojno: u deziro de libereco." Ke la homoj aspiras la 
liberecon, estas tiel simile kiel la aero enpenetras en inter
spaco n. La homoj, unufranke, vigle bataladas kaj aliflanke 
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faras filozofian fantazion pri fabeloj de dio・ Historia filozofio 
de la batalado bazas sur tio, ke la batalado inter la homoj 
ĉiam estas la batalado por la liberec〇.

Post ĉio, progreso ne povas esti alie, ol tio ke sen
konsciaj homoj iĝas konsciaj. Igi konscia je la deziro de 
la libereco, kaj igi la batalado por la libereco la bataladon 
inter la homoj, en tio estas progreso de la batalado kaj tie 
naskiĝas devo de la batalanto.

Trad. Koro.

Gombei kaj Korvo
Gombei, majuna kamparano semas en kampon semojn, kaj 
malantaŭflanke korvo elteri gad as ilin. Gombei sin t umas 
malantaŭen. La korvo estas forflugonta.

Gombei—He korvo ! Kial vi elterigas la semojn, kiujn mi 
semis?

KorvoーーMi serĉadas mian manĝaĵon tiel elterigante laŭ ku
time.

G・ーVi manĝu iuj ajn serpojn, kiuj k u sas sur herbebena^ o. 
Sed vi ne devas elterigi la semojn, kiujn la homo semis・ 
Tiuj ĉi apartenas al la homo.

K.一一De kiu vi rabis tiujn ĉi semojn ?
G・ー!lin mi> aĉetis ĉe semvendisto !
K.—De kiu li rabis ilin ?
G.—Li mem semis, kulturis kaj rikoltis ilin・
K.—De kie tiu semvendisto rabis ilin ?
G・一Certe, li meni semis kaj rikoltis ilin.
K.— De kie li rabis kaj semis ilin ?
G・ーSendube, la semoj, kiujn li mem semis kaj rikoltis・
K.一De kie, kiu rabis la unua tiujn semojn, kiujn la homo 

semis ?
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G・ーDe herbebena)o oni prenis ilin, kiuj estis komunaj 
posedaĵoj ・

K.-*■Mi nun faras la samon.
G・—Ne, vi elterigas la semojn, kiuj apartenas al la homo.
K.―La homoj forrabadis- ĉion de ebenajo, kaj nenio restas 

por ni. Kiel vivi ni povos ?
G.一Mi volas scii nenion koncerne al vi. Tiuj ĉi estas la 

miaj. Se tiuj ĉi estus rabitaj de vi, tiam mi malpro
fitos.

K.—Mi volas scii nenion koncerne al vi. Eĉ se mi igus 
vin malprofita, tamen mi devas vivi.

G—Se tiuj ĉi semoj estus rabita de vi, kompreneble, mi 
dievas malfacile vivi. Do, por defendi min mem, mi 
batu kaj mortigu vin per tiu ci sarki!〇.

K,—Estas pli bone esti mortigita de via sarkilo, ol morti 
pro malsato, forfi u ĝinte de vi. Kvankam mi estus 
mortigita, tamen miaj multaj kolegoj daŭrigos mian 
laboron.

G・ 一Jen diablo ! Amase viaj kolegoj alflugis, miaj semoj 
tutaj estos forrabitaj・ Do, mi devas forpeli ilin !...........

K—Ni semu en ebenaĵon tiujn ĉi semojn. Tiel, tie ili 
kreskiĝos kaj frukti ĝos. Nenies posedaj 〇. Se Gombei 
venos por rabi ilin, tiam ni forpelu lin, kaj se li venos 
peti al ni, tiam ni donacos al li ilin.

G.—Kion vi babilaĉas ? ! Mi devas forpeli vin..........

Ĉiuj korvoj komencis elterigi la semojn. 
Gombei falas teren tro laca forpeli ilin.

(Kurteno)
Trad・ V・ Kunitaro.
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La Knabo Trodorlotita
De Soseki Nacume

Kiam fajfego profunde eksiris la aeron kaj la vaporoŝipo 
haltis, unu malgranda barko debordiĝis de la marbordo kaj 
remante venis por akcepti nin.

La ŝipanoj, tute nudaj, portas ruĝan kalsonon laŭmode 
de niaj prapatroj・ Kia sovaĝa lando ! Estas vere, milfoje, 
ke sin vesti dum tiel sufokige varmega tago estas netolereble !

Ĉe kontakto 
de ardaj radioj de 
la suno la maro 
brilegas fajra tiel 
forte, lce la okulojn 
oni ne povas fiksi 
al ĝi sen kvazaŭ- 
blindiĝo.

Laĉi oficisto ĉe 
la ŝipo, en kiu mi 
enŝipiĝas, ŝajnas, 
mi devas elŝipiĝi 
ĉi tie. Ĉi tiu loko,

unuavide, ŝajnas al mi malpli granda ol la vilaĝo de fiŝkap
tistoj ĉe Omori ! Kiel malgranda ĝi estas 1 Kie] ridinde !! 
Mi pensis, ke neniel mi povas toleri longtempe loĝadi en 
tiel mizera loko, sed jam neniu helpo al mi......... Rapid
move, mi ensaltis la unua en la barkon, en kiun kvin au 
ses personoj ensaltis sekvante min・ Kaj post enbarkigo
ankoraŭ je kvar grandaj kestoj, la ŝipanoj kun la ruĝa kal
sono ekremis la barkon al la marbord〇. Kiam ĝi albordi
ĝis, mi denove elsaltis la unua sur sablaron, Icaj mi alpaŝis 
al malpu maza kna beto, kiu staras sur la marbordo, kaj lin 
mi demandis abrupte, kie kuŝas la lice〇・ Tiu ĉi, kun mieno
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tute distrita, min respondis, ke li ne scias, kie ĝi sin trovas・ 
Ho, Kia malfacilmova kampa rana ĉ o! En la vilaĝo malpli 
granda ol frunto de kato, kiel oni povas ignori, kie kuŝas 
la liceo ?.......... Tiam, al mi venis persono, vestita per
ridinde stranga kitelo, kiu min. instigis, ke mi sekvu lin, kaj 
mi sekvis lin.......... Min li kondukis al hotelo, nomita
“ kie knabi nae oj laŭvice min invitis, ke mi
gastiĝu ; tio ĉi tute min naŭzi ĝis eniri en la hotelon. Kaj 
starante antaŭ Ia pordego, ilin mi demandis, kie sin trovas 
la lice〇・ Kiam mi sciiĝis, ke ĝi sin trovas je distanco da 
2 Rioj^ de tie ĉi, kaj ke oni devas veturi per fervojo, mi 
denove malpli deziris gastigi en la hote!〇・ Mi do forprenis 
perforte miajn du valizojn de la manoj de la persono en la 
kitelo, kaj mi ekmarsis for de rigardoj maldiskretaj de la 
knabinaĉoj de la hotelo, kiuj min sekvis per la okuloj, kiel 
tiuj de stultu!〇.

Mi povis, sen malfacilaĵo, trovi la stacidomon de fervojo 
kaj aĉetis mian teleton. Enketinte min en vagonon, mi 
rimarkis, ke ĝi estas malpli granda ol skatolo de alumeto. 
Kiam mi sentis, ke la vagonaro ruliĝadis ĉirkaŭ kvin minu
tojn. tuj mi devis jam elvagoniĝi. Do mi komprenis, tute 
facile, kiel mia bileto estis malkara : nur tri senoj !

Kiam mi alvenis per u Kurana,,(2) al la liceo, la kurso 
jam estis finita kaj neniun mi trovis tie. La servisto diris 
al mi, ke por la momento deĵoranto forestas pro sia afero. 
Ho, kia la deĵoranto indiferenta! Mi tiam volis viziti la 
lernejestron, sed, ĉar mi sentis min sufiĉe laca, mi ordonis 
al mia " Kunmaj a：'⑶ ke li konduku min al hotelo ・ Tiu 
ĉi min kondukis kuraĝe ĝis la perono de hotelo " JamasirojaJf 
La nomo de ĉi tiu hotelo estas analoga kun tiu de garanti- 
pruntejo " Kantaroj tion mi trovis tre interesa !

(Daŭrigota)
Trachdcis cl japMa lingvo

K・ Kukuta

(1) Japana Vojira mezurero (proksimume 3938 metroj)
(2) Japana homtimata veturilo・
(3) Veturigisto de “ Kumina.^1 2 3 Rim. de la traduk.
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Cefverko ĉe la IIa Belar ta Ekspozicio aranĝita
de

Imperia Belarta Akademio.

Danco de iC A sura,de N. Mizuŝima.

* Sanskriia lingvo, kiu signifas inferon.

——72——



VERDA UTOPIO

La viando kaj la terpomoj
de Doppo Kunikida

Ĉe Sakurada Hongoĉo, Siba, apud la granda fbsaio sin 
trovis konstruajo de “ Meiji M klubo, eŭropastila, nebela sed 
sufiĉe granda・ しa domo ankoraŭ nun ekzistas, sed la pose
danto de la domo ŝanĝiĝis kaj la klubo M Meiji '' mem ne 
estas plu. Estis la momento, kiam tiu ĉi klubo ankoraŭ 
estis prospera, je vespero, vintre de pasinta jaro, kiel malof
taĵo la mangĉambro ĉe la superetago estis lumigita tiel hela. 
Kaj de ternpo al tempo brua ridego elnaĝis eksteren・ Ĝis 
nun en tiu ĉi klubo oni malpli ofte kunvenis vespere, tial 
fumo de forno leviĝis ĉiam nur dum t ago ・ Sed nur tiun ĉi 
vesperon, la kunvenantoj, ŝajnis, ne volas diskunveni ankoraŭ, 
kvankam Ja oka horo jam sonis・ Ses linrikiŝoj staras en 
rekta vico flanke de vestiblo, sed “ Kurumaja''⑴ versajne 
estis absorbitaj en tiu ĉi momento pro ilia kutima ludo ĉe 
flankaĵo de kuirej〇.

Dume, unu homo, en mantelo kaj kun ĉapelo profunde 
metita ĝis la okuloj, tute neatendite aperis el mallumo kaj 
forte puŝis la premilon de la elektra sonorileto. Kiam de 
interno oni malfermis la pordon, li demandis en mallaŭta 
voĉo kaj la plej trankvila t ono :一

——Ĉu Sro. Take uci estas ĉi tie ?
一Jes丿 sinjoro. Kaj vi ?....... al li ĝentile diris la

pordisto unuokula, kun vizaĝo ovala kaj en japana vestado.
—Tiun ĉi, ini petas........ tiel dirante la vizitanto donis al

li sian vizitkarton, presitan per preslitero por kvin t(points 
je nur la nomo : Suteo Okamoto, sen ia ajn t让01〇・ La por
disto prenis ĝin, supreniris rapidmove al la superetago kaj 
malaperi s. Kaj li revenis tuj.

—Eniru, mi petas,...... li diris al li. Kaj sekvante
lin tiu sinjoro supreniris la superetaĝon・ Forno estis tiel 

—73 —



VERDA UTOPIO

hejtita, ke alomosfcro estas sufokiga・ Antaŭ la forno staris 
tri personoj kaj tri aliaj, ioni izolite de ĝi, sidigis ĉe seĝoj・ 
Apude de la forno kuŝis tablo sur kiu estis metita la botelo 
de viskio. La glasoj eltrinkitaj aŭ plenigitaj staras sur ĝi.r 
La homoj estis sufice ebriigitaj de la viskio.

Tuj, kiam Sro. Okanioto vidigis ĉe la ĉambro, Sro. 
Takeuci leviĝis de sia seĝo, kaj diris al li en bonhumora 
tono, montrante seĝon:

一Prenu do tiun seĝon!
Sro. Okamoto ne rapidis sidiĝi. Ci rka u rigardante, li 

rimarkis, ke kvin el la personoj estas konataj, sed unu alia, 
kun blanka vizaĝo, mezkreska kaj eleganta estas tute fremda. 
Rimarkinte tion, Sro. Take uci diris al li:

—Vi ne konas tiun ĉi sinjoron ?....... Mi do havas la
honoron konatiĝi al vi lim Tiu ĉi sinjoro estas Sro. 
Kamimura, oficisto ĉe Hokkai Karbmineja Kompanio..... .
Sro. Kamimura, tiu ĉi sinjoro, kiun mi havas la honoron 
prezenti al vi, estas mia la plej malnova amiko Sro. Ok5moto・

Dum ankoraŭ li ne finas konati gaj n vortojn, sinjoro, 
nomita Kamimura, alparolis en tono tute gaja ;

一Estas por la unua fojo, ke......Mi ĉiam prefere legas viajn
verkojn.......Bonvolu, de nun, enkalkuli min inter viaj amikoj・

Sro Okamoto nur diris similajn vortojn : Bonvolu esti 
ankaŭ same por mi. Kaj sidiginte ĉe la seĝo, li restis silenta*

——Nu, bone, Icaj la daŭrigon ?........... ekkriis Sro*
Uatanuki, homo malalte kreska, kaj kun nigraj vangbarboj ・

—Vere ! kaj poste, Sro Kami mura ?..............  Humile
demandis Sro. Ijama, malgrasa, kun la okuloj malbrilaj kaj 
portantaj maldensajn harojn ĉe sia kap〇・

—Ne, ne, pro ke Sro. Okamoto venis, mi subite 
sentis min iom ĝ^ena  diris la oficisto ĉe la karbotnineja 
kompanio, ridante iom honteme・

—Kio ?....... Sro. Okamoto demandis al Sro. Takeuci.
(Daŭrigota) Tradukis d japana lingvo

K・Verda・
(1〉VeturigKto de Jinrikiŝo. Rim. de la traduk.
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Kion ŝi diros ?
Pura oro briladas ĉe fingro, 
Blua floro odoras ĉe brust〇. 

Kaj ŝi al mi alvenos sekrete.
Kion ŝi diros ?

Pala luno briladas ciele, 
Fina rano kvaketas ĉe ter〇.

Kaj ŝi al mi alvenos larmante.
Kion si diros ?

JUGAO.

* * *
・ 水

Krias la ami k' malsata raŭke : 
"Donu al mi la laboron し'' 

Aŭdi je la vintr' la krion
Estks ja terure・

K・ Verda

Perpleta Arbokulturo
Perpleta kulturo de kreskado estas tutmonda hortikul

tura arto. Perpleta arbokulturo, tamen, estas arto speciale 
posedata de japanoj ・ しa esenco de la kulturarto estas 
ordinare kreskigi en malprofiinda porcelana vazo aŭ pleto 
arbon aŭ arbojn maljunŝajnan, plenajn je vivo, per tre maldika 
tavolo da tero. Kompreneble, la ujoj uzataj por la artajoj
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varias je formo, grandeco kaj malprofundec〇・ しaŭ la arta 
vidpunkto la pleto kaj la arbo kreskanta en gi faras unu 
tutaĵon, tial esceptregule sin trovas tre profunda vazo kuu 
alakordigita arbo, kies trunko t iuokaze suben kurbas kaj 
etendiĝas sian branĉaron aŭ foliaron malsuper la vazrando. 
En ĉiu urbo trovigas specialistoj kaj amatoroj de la perpleta 
hortil<ulturo ・

Estas superflue diri, 
ke homoj estas kre让a- 
ĵoj naturaj kiel bestoj ・ 
En la tempo, kiam 
civilizacio estis en sia 
primitiva malalta gra
do, la homestaĵoj vivis 
en arbaroj kaj kam
paroj ,ĉiam intime lig让e 
kun kreskadoj・ Per 
kreskadoj oni ne nur 
nutris sin sed aukaŭ 
oni konsolis sian lacan 
animon. Ju pli pro
gresas civilizacio, des 
pli disvolviĝas urboj 
centrigante en kompare 
malvastan spacon da 
ters u rfaco grandan
amason da homoj, tiel ke ĝi kontraŭvole dissiĝas kun 
la naturaj amikoj, kreskadoj ・ Verda herbejo, verda
arbaro kaj verda monto, nenecese pridiri pri diverskoloraj 
floroj, estas sopiradoj de urbanoj・ Sopiro al intimiĝo kun 
kreskaĵoj pligrandiĝas ce la urbanoj kun plikreskigo de la 
urbo.
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Diversspecajn herboflorojn oni perforte kulturas, sed ilia 
vidotempo ne daŭras longe ; post la elfloriĝo la herboj ne 
havas vidindan econ・ Estas alie ĉe arboj, kiuj portas florojn 
aŭ ne. Oni vidas ĉe ili la belecon de formoj ĝeneralaj ・ 
Inde estas vidi ĉe ili printempe Ia disvolvigon de burĝonoj, 
somere la verdan foliaron, autune la kolorŝanĝon, vintre la 
nudan ostaron de branĉoj・

Japanoj penas serĉi la kaŝitan belecon en ĉio, t. e., ili 
amas plivole nebri lecon ol brilecon ・ Japanaj knabinetoj 
estas ofte vestitaj per ruĝa;,o, sed la patrinoj portas vest
arojn kun milde okulfi-apantaj koloroj nekonsistantaj el sim^ 
pla nuanc6 Japanoj posedas tre malsimplan estetikan ideon. 
Per tia ideo perfektigas la arto de perpleta hortikulturo.

La perpleta hortikulturisto estas la artisto, kiu formigas 
en arba malgrandegulo la mienon kaj la t alion de maljuna 
grandega arbo, kiu altiras al si la rigardon kaj la admiron 
de naturamanto. Perpleta horitikulturo estas imitado, ne, 
kreado de naturo.

La formoj de nature kreskantaj arbegoj ne estas regule 
uniformaj・ Al nia gusto malpli taŭgas geometria reguleco 
ol natura neregulec〇. Tial, oni ne trovas ĉe perpletaj arboj 
neniel la formoj difinitaj aŭ fiksitaj geometrie, kiel oni vidas 
en eŭropaj fruktĝardenoj formarbojn geometriajn・ Ekster- 
geometrian simplan belecon oni komprenas per la perpleta 
hortikulturo—subtita belarto.

Kulturadi perplete arbojn bezonas multe da zorgoj, 
penoj kaj artaj spertoj, por k e ili estu viglaj, fo rtp lenaj kaj 
graciaj ・

La kampara hortikulturo, per kiu oni kreskigas legomojn, 
fruktojn, florojn, k.t.p.» disvolvigas pli kaj pli por ĉiam・ しa 
urba hortikulturo, t, e., kreskigo de arbo en la pleto ĉiam 
pli kaj pli turniĝadas al si la atenton de la publiko.

T・ Ŝigemacu （Kago筑ma）
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Gazetoj Ricevitaj
La Espero (majo-junio, juli-Aug)・ Oficiala organo de sveda 

esperanto-federacio kaj Norvega esperantista ligo. For- 
niato : 22 x 31 cm. 8 paga monata gazeto en esperanto 
kaj sveda lingvoj・ Jarabono: Kr. 4.Ŝ〇. Redakcio: 
Huddinge, Sveduj〇.

Monata Bulteno de u Aplech '' esperanta grupo. Formato : 
15 x 22 cm. 8 paga monata gazeto en esperanto Icaj 
kataluna lingvoj ・ Jarabono : 2 pese toj. Redakcio kaj 
administracio : Mendizabal,3—1盯,Sabadell, Hispanujo, 

Brazila Esperantisto (Jan.-Marto kaj apr.-Juni〇)・ 〇行ciala 
organo de Brazila ligo esperantista/1 Formato :17 x 27 
cm・ 8 paga monata gazeto en esperanto kaj portugala 
lingvoj. Jarabono: Fr. 5 (svisa valoro)・ Redakcio: 
Praga 15 Novembro,101,Rio de janeiro, Brazilujo.

La Studento (Aŭg.-Septembro ). Organo de la Pola studenta 
societ〇. Formato : 22 x 28 cm.16 Paĝa monata ilustrata 
gazeto nur en esperanto・ Jarabono : $ l・00・ Redakcio : 
Proi. E・ Bobrowski, st. John kanty college, Erie, PA., 
Usono・

Literaturo (Julio-Septembro)・ Organo de la Brita literatura 
kaj debata societ 〇・ Formato:12 x 18 cm. 24 paga
trimonata gazeto nur en esperant〇. Jarabono Sm 1.25. 
Redakcio kaj administracio: 254, Wightman Road, 
London, N. 8・

Espero Katolika (Aŭg.-Septembro) Oficiala organo de la 
internacio katolika. Formato :15 x Q3 cm. 48 paĝa 
monata gazeto nur en esperant〇・ Jarabono : Sm. 5.00 
(laŭ nacia monvalor〇). Administracio : Joh・ Schr6der> 
Kaiserstrasse 10-a, Wien, VI I-a, Aŭstrujo.
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Argentina, Esperantisto (Junio-Julio). Oficiala organo de 
Argentina Esperanto-Asocio. Formato:18 x 27 cm. 
8 paĝa monata gazeto en esperanto kaj Hispana lingvoj・ 
Jarabono : Sm 3.0〇. Redakcio kaj administracio : Bel- 
grano 865, Bs. Aires, Arĝenti n.

laboro (niajo, Junio kaj septembro)・ Monata organo de 
“ Portugala Laborista Esperanto-Federacio " Formato : 
17 x 22 cm. 8 paga gazeto en Esperanto kaj portugata ling
voj, Jarabono: 3.50 Fr. (aŭ 14 Resp. kuponoj). Redakcio: 
Rua Antonio Maria Cardoso, 20, Lisboa, Portugaluj〇・ 

La Revuo Orienta, Oktobro; The British Esperantisto, Sep- 
oktobro; Germana Eeperantisto, Aug-Sept»; Esperanto 
Triumfonta, No、5, 6・

Koresponda Fako
Uun Linio : Sen 0.40 匚4 respondkuponoj)-----Rabato da 10%. por
3 enpresoj kaj 25% por 12 enpremoj.
Mallongigoj: L. = Letero. P. =： Poŝtkarto. M.=Post n)arkoj. PI. 
=Poŝtkartoj ilustritaj. E.=EBparantaĵo.

Sro. KOZO UEDA,—Dai san kotogakko, Kioto, Japanujo, Deziras inter
ŝanĝi M・ PI.

Sro. JUKI MOTO N AGA MACU,—Dai san kotogakko, Kioto, Japanujo? 
Deziras korespondadi kun tutmondaj samideani j.

Sro. JOSlCUGU OKA MOTO,一Dai san kotcgakko, Kioto, Ja panujo, Deziras 
korespondadi kun tutmondaj samideanoj nu r per PI. montranta vidaĵon 
aŭ moron, prefere pentritan.

Sro. JOblO JOSlMAĈIj一Dai Ban kotogakko, Kioto, Japanujo, Deziras kore弘 
pondadi kun tutmondaj sftmideanoj pri malnova literaturo kaj bolaito, 
kaj estos dankema al tiu, kiu bonvolus sendi bildojn de a,ntikva 
skulptaĵoj aŭ ruinajo.

Sro. HIDEO JAGI,一Dai ean kotogakko, Kioto, Japanujo, Deziras koros* 
pondadi kun ciulnudaj Rani ideanoj pri popola moro kaj esperantiBta 
movado.

Sro. T ADAŜI A JSA K A- (jumnlifito), 779ノ Fimao, Hamadera, Oaaka, 
Japannjn, deziras interkorespondadi pri EaporAPta, ^ocia kaj Jnbora 
problemoj kaj intorSangi PT. E.

Fino MARGARET。ZUNA,—Kossuth-utca 18, Ujpesi, Hungarujo, deziras 
korespondadi kun japanaj samideanoj.
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